
Szakmai alelnöki program 2023-tól 
 

     Véleményem szerint a legfontosabb a BT szakmai rangjának a visszaállítása! Az utóbbi 
néhány évben a Bíráló Testület szakmai megítélése nagy mértékben negatív irányba 
tolódott, köszönhető ez annak, hogy a BT vezetősége több év alatt nem lett felállítva, 
továbbá a bírálói névsor hiányosságainak, a tagság tájékoztatási hiányosságának, a BT-n 
belüli információ áramlás hiányának, (értesítések, visszajelzések stb.). A problémák minél 
gyorsabb megoldása érdekében ki kell dolgozni egy rövid és egy hosszú távú tervet. 

      A rövid távú terv része a BT alapszabályának áttekintése és betartása, bírálói névsor 
azonnali aktualizálása! Itt fajtacsoportokra lebontva kell a nevesíteni a létszámot. Fontosnak 
tartom megjelölni, hogy kinek mire van képesítése, mit tud bírálni, nem azt, hogy mit 
hajlandó! A hiányos vagy kislétszámú fajtacsoportok feltöltését átképzéssel kell megoldani 
olyan kollégákkal, akik hajlandók tovább képezni magukat, és képesek tovább fejlődni. 
Nyilvánvalóan ők már rendelkeznek bizonyos rutinnal, rugalmasabban tudnak az új 
fajtacsoportokba beilleszkedni. Ehhez párhuzamosan fel kell állítani egy mentorcsoportot, 
akik a megfelelő átképzésben segítséget tudnak nyújtani. 

     A hosszú távú program része kell, hogy legyen az egységes bírálói munka kialakítása. Az 
azonos szemlélet a nemzeti, a fajtaklub, és a területi kiállításokon! Ez alatt értem, hogy nem 
a nevezett egyedek minőségéhez viszonyítjuk a minősítést, hanem a fajtaleírásokban 
rögzítettekhez. Vissza kell állítani azoknak a kiállításoknak a rangját amelyek beszámítanak a 
tenyésztői minősítésbe. Minőség alapján hirdessünk győzteseket, ne mennyiség alapján! A 
bírálóképzést új alapokra kell helyezni. Megfelelő szabályrendszer alapján lehessen 
jelentkezni, és ne „gyorstalpallós” képzéseket indítsunk, és csak azokban a kategóriákban 
ahol valóban szükség van rá. A jelenlegi bírálói létszám igy is túlméretezett. A fajtaleírásokat 
szintén aktualizálni szükséges, ehhez a külföldi kitenyésztésű fajtáknál igényelni kell az EE és 
a kitenyésztő ország segítségét. A hazánkban újonnan megjelenő fajtákat a hivatalos 
standard megjelenése előtt „szóbeszéd” alapján nem minősítünk. 

     Az éves továbbképzéseket a szakosztályok és (ahol vannak fajtaklubok) azok bevonásával 
kell megszervezni. Egy-egy meghirdetett szakmai napot két-három esetleg rokon fajta 
ismertetésével megfelelően ki lehet tölteni, a fajtát megfelelő szinten ismerő, az alkalomra 
felkészülő előadó vezetésével. Ezek az összejövetelek összeköthetők lehetnek a klubok 
fiatalbemutatóival, ahol mindez a gyakorlatban is példákkal alátámasztható. Ezek a képzések 
nem vonhatók össze a Bíráló Testület éves közgyűlésével, aminek teljesen más feladata és 
funkciója kell hogy legyen. 

    Az elképzeléseim részletesebb kidolgozásához a felálló BT elnökségének a segítségét is 
igénybe kívánom venni. A feladatok végleges kidolgozása és végrehajtása közös ügyünk, 
amennyiben egyetértenek céljaimmal kérem, hogy támogassanak annak végrehajtásában! 

   Törökszentmiklós, 2023 február 10. 
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